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Ny JTU konsulent ansat pr. 1. maj 

  

 

JTU har pr. 1. maj 2018 ansat Camilla Petersen som ny 
konsulent. 
Camilla er 29 år, aktiv tennisspiller og -træner og bor i 
Aalborg. Camilla har en kandidat i Idræt og Sundhed fra 
SDU samt en Professionsbachelor i Ernæring og 
Sundhed. Hun har spillet tennis og arbejdet med tennis 
siden barndommen. Har bl.a. arbejdet som 
tennisinstruktør og aktivitetsansvarlig i DGI.  
Camilla's opgaver i JTU: 

• Planlægning og koordinering af JTU aktiviteter 
(turneringer, mesterskaber, træninger, møder og 
events) 

• Udarbejdelse af nyhedsbreve og andet JTU 
informationsmateriale 

• Udføre tennistræning ifm. JTU træninger  
• Bidrage til JTU klubnetværk 



 

• Klubudvikling 
• Sponsor-koordinering  
• Kontakt til JTU's medlemsklubber 

Camilla's kontraktinformationer:  
E-mail: camilla@jtu.dk 
Telefon: +45 22 85 99 92 

 

 

 

 

Jyske Mesterskaber Udendørs 2018 

  

Så er det snart tid til Jyske Mesterskaber udendørs 2018 for junior, senior og veteraner. 

Indbydelserne er netop ude nu, så skyld at tilmelde jer! 

Junior og senior spiller indledende runder fra den 8. til 10. juni, hvor veteranerne spiller fra 

den 15. til den 17. juni. Finalestævnet for junior og senior afholdes den 16. juni i 

Skovbakken Tennisklub. Finalestævnet for veteraner afholdes den 17. juni ved ALTS 

tennisanlæg.  

På JTU's hjemmeside kan indbydelserne til Jyske Mesterskaber for junior og senior 

findes Her og til veteraner Her 

Tilmeldingsfristen for junior og senior er den 30. maj 2018 og den 29. maj for veteraner.  

  

 

 

Ready, Stady and Play! 

 

mailto:camilla@jtu.dk
http://jtu.dk/jtu/index.php/nyhedsbrev/nyhedsarkiv/445-invitation-til-jm-for-seniorer-og-juniorer-2018
http://jtu.dk/jtu/index.php/nyhedsbrev/nyhedsarkiv/444-jyske-mesterskaber-for-veteraner-ude-2018
http://jtu.dk/jtu/index.php/nyhedsbrev/nyhedsarkiv/444-jyske-mesterskaber-for-veteraner-ude-2018


 

Sæsonen for den traditionsrige JTU Holdturnering 

sættes snart i gang. 

Senior  

Fristen for tilmelding til holdturneringen for seniorer er slut. Der er i år tilmeldt i alt 104 hold, 

hvor herrer og damer henholdsvis udgør 77 og 27 hold. Der spilles i herrerækkerne fra 

Jyllandsserien til Serie 3 og damerækkerne spiller fra Jyllandsserien til Serie 1. 

Sammenlignes antal tilmeldte hold i år med sidste år ligner disse meget hinanden, da der 

sidste år var repræsenteret i alt 105 hold. Holdturneringen spilles for senior fra perioden 

den 12.maj til den 25. aug. med en evt. play off den 1. sep.   

 

Junior  

Det er for juniorerne derimod stadig muligt at tilmelde sig holdturneringen, da 

tilmeldingsfristen først er den 15. maj. 

Så juniorer skynd at tilmelde jer, så i får muligheden for at spille en masse kampe! 

Indbydelsen samt informationer om hvilke rækker og niveauer der tilbydes kan findes på 

JTU's hjemmeside Her 

Holdturneringen for juniorer spilles fra den 27.maj til 26. aug. med finalestævne den. 8 

sep.   

 

Veteran  

Fristen for tilmelding til veteranholdturneringen er også slut. Der er i år lidt færre tilmeldte i 

Elite og Regionerne end sidste år. Det er dog i år muligt at tilmelde sig en veteran 

doubleturnering, og tilmeldingsfristen for denne turnering er den 10. maj.   

  

 

 
 

 

HEAD og DTF Motionist Event 2018 

 

Dansk Tennis Forbund og 

HEAD inviterer til Motionist 

Event 2018 

Vil du have målt din serv? 

Vil du prøve den nye chip fra HEAD, der 

kan måle dit spin og se, om du rammer 

bolden i sweet-spot? 

Vil du mødes til uformel tennishygge 

sammen med andre tennisspillere. 

Har du lyst til at teste de sidste nye 

http://jtu.dk/jtu/userfiles/upload/thomas/Holdturneringstilbud%202018.pdf


 

modeller af HEAD ketchere? 

Har du brug for rådgivning til valg af 

ketcher? 

Har du brug for nye bolde, grip, sko eller 

andet? 
 

 

Så kom til HEAD og DTF motionist event kl 17-19 i en af følgende klubber : 

- Vejle Tennisklub den 22. maj kl. 18.30-20.30 i samarbejde med In Sport  

- Hjortshøj Egå Tennisklub den 24. maj kl. 17.00-19.00 i samarbejde med In Sport  

- Aalborg Tennisklub den 29. maj kl. 17.00-19.00 i samarbejde med Ketcher Sport 

- Fruens Bøge i Odense den 30. maj kl. 17.00-19.00 i samarbejde med KetShop 

Dansk Tennis Forbund og HEAD vil være tilstede med rådgivning og gode tilbud på dagen.  

 

 

Next Gen Doubleturneringer 

 

Dansk Tennis Forbund udbyder som noget nyt i år Next Gen Doubleturneringer, som bl.a. 

afholdes i Skovbakken Tennis. Disse turneringer afvikles over en enkelt dag med otte par. 

Kampene spilles bedst af 3 sæt til 4 partier. Turneringen afholdes den 26. maj.  

Så få prikket din doublemakker på skulderen med det samme og få tilmeldt jer på DTF online 

tilmelding her 

 

Se alle nyheder her 

 

 

Kommende begivenheder 

 

22. maj - HEAD og DTF Motionist Event i Vejle Tennisklub 

24. maj - HEAD og DTF Motionist Event i Hjortshøj Egå Tennisklub 

26. maj - Next Gen Doubleturnering i Skovbakken Tennisklub 

29. maj - HEAD og DTF Motionist Event i Aalborg Tennisklub  

30. maj - HEAD og DTF Motionist Event i Fruens Bøge i Odense 

 

12. maj til 25. aug. - JTU Holdturnering for senior  

27. maj til 26. aug. - JTU Holdturnering for junior  

 

http://tilmelding.tennis.dk/
http://tilmelding.tennis.dk/
http://jtu.dk/jtu/index.php/nyhedsbrev/nyhedsarkiv


 

8. til 10. juni - Jysk Mesterskaber Udendørs 2018 for junior og senior  

15. til 17. juni - Jysk Mesterskaber Udendørs 2018 for veteraner 

16. juni - Jysk Mesterskaber Undendørs 2018 finalestævne for junior og senior 

17. juni - Jysk Mesterskaber Undendørs 2018 finalestævne for veteraner 

 

Se alle kommende begivenheder her  

 

 

  

 

 

Facebook 

 

 

 

Jtu.dk 

 

 

 

info@jtu.dk  

 

 

   

 

 

Copyright ©, All rights reserved. 

 

Du modtager dette nyhedsbrev, da du er medlem af JTU 

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet; 

klik her 
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